ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION
Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic

tel.:
+420 -233 355 280
fax:
+420 -257 214 265
E-mail: sejudo@cstv.cz
www.czechjudo.cz

Pravidla ČSJu pro chování trenérů při soutěži
Platí pro soutěže v ČR počínaje mistrovstvím ČR juniorů 2010.
Trenér je zodpovědný za chování závodníka po celou dobu trvání soutěže.
Koučování je striktně omezeno na komunikaci se závodníkem, taktické pokyny,
povzbuzování a pokyny při nenadálých situacích jako je např. zranění atd.
Trenér zůstane sedět na své židli během celého zápasu.
Nedovolené jednání:
- jakkoli komentovat rozhodnutí rozhodčích
- vyžadovat změnu rozhodnutí rozhodčích
- jakkoli nevhodně gestikulovat směrem k rozhodčím, činovníkům nebo publiku
- klepat, bouchat nebo kopat do reklamních panelů nebo jiného zařízení
- jakkoli zesměšňovat či projevovat neúctu soupeři, rozhodčím, činovníkům,
soupeřovu trenérovi, svým svěřencům, divákům, apod.
Oblečení trenéra:
- klubová tepláková souprava s dlouhými kalhotami sahajícími k obuvi
- na blok zápasů o medaile na mistrovství ČR se doporučuje (nevyžaduje) oblek
s kravatou*
- na blok zápasů o medaile na M ČR se vyžaduje oblek s kravatou pokud je
pořizován živý TV přenos, nebo záznam **
Není dovoleno po celou dobu soutěže: krátké kalhoty/trenýrky, trička bez rukávů, být do
půli těla, jakákoliv pokrývka hlavy (čepice, šátek, kšiltovka atp.), džínsy, svetr nebo jiné
nesportovní oblečení, žabky
Postih:
Pokud trenér nebude respektovat výše uvedené zásady a pravidla bude vykázán mimo
závodní zónu a nebude smět koučovat svěřence z trenérské židle a to až do skončení
turnaje (nikoli tedy pouze v den, kdy se proviní proti uvedeným zásadám).
O postihu trenéra rozhodne jury: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, instruktor rozhodčích,
delegát VV ČSJu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:
* Za oblek je považováno rovněž sako s kalhotami jiné barvy
** TV přenos, nebo záznam musí být pořadatelem potvrzen všem přihlášeným
oddílům
nejpozději 4 dny před soutěží, např. v úterý pokud se soutěž koná v sobotu
Poznámka:
Pro oficiální soutěže IJF / EJU dorostu, juniorů, seniorů pořádané v ČR platí striktně Pravidla
chování trenérů stanovená IJF and EJU (Code of Behaviour of Coaches). Je v zájmu všech
našich trenérů, aby se s nimi řádně seznámili.
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